
Z á p i s n i c a 
 
z  17.  zasadania  Obecného   zastupiteľstva   v   Častkove  konaného dňa  11. 4. 2013 
o 19,00 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Častkove. 
 
 
 
 
     Na 17. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli prítomní: 
 
• starosta: Štefan Juráš 
 
• poslanci: Pavol Kuba, Pavol Vojtek, Pavol Straka, Mgr. Vladimír Liška, 
       Mgr. Eva Černeková, Oľga Holičová, Mgr. Anna Praskačová 
          
• ospravedlnení:  
 
• zapisovateľka: Elena Štefková 
 
  
P r o g r a m :     1. Otvorenie  
   2. Prerokovanie listu za účasti pána Ribárskeho 
   3. VZN – poplatok za umiestnenie detí v centre voľného času 
   4. Diskusia 
   5. Záver 
  
    
 Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Oľga Holičová, Mgr. Anna Praskačová  
za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
K bodu č. 1. -  Otvorenie 
 
 Starosta prítomných privítal  a otvoril zasadnutie. 
 
K bodu č.2. – Prerokovanie listu za účasti pána Ribárskeho 
 
 Dňa 8.2.2013 Obci Častkov bol doručený list od pána Ribárskeho. Tento list bol dňa 
28.2.2013 prerokovaný na zasadnutí OZ. Obecné zastupiteľstvo sa vtedy dohodlo, že list bude 
následne prerokovaný aj za účasti pisateľa.  
List je zameraný: 
 
- práca poslancov obecného zastupiteľstva 
V liste sa vyzdvihujú poslanci, ktorí oponujú pri rozhodovaniach. Treba sa zamyslieť nad 
tým, či takéto podnety sú prospešné obci. Riešime mimoriadnu situáciu obce a chce to aj 
mimoriadne rozhodnutia. Odvážne a nie alibistické. Treba zrejme na takéto rozhodnutia 
dospieť. Situáciu obce som všetkým občanom podrobne predostrel. Niekomu to trvá dlhšie, 
aby sa s danou situáciou stotožnil.  



Hodnotenie poslancov ja vidím úplne z iného uhla pohľadu. Dobrý poslanec je ten, ktorý 
okamžite pochopí situáciu, zváži okolnosti a svojím konaním napomáha riešiť problémy 
a najmä ak vidí, že starostovi ide o obec. Nie je víťazstvom ten prípad, keď sa poslanec zdrží 
hlasovania alebo je zásadne proti.  
 
- rozvoj obce 
V liste sa uvádza že dôležitým dokumentom pre rozvoj obce je Plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja a Územný plán obce Častkov. Obec má vypracovaný územný plán. 
Vyčíta sa mi, že sa neaktualizuje. Územný plán bol dopracovaný a schválený v roku 2003. 
Spracovanie sa vykonáva v etapách. Každá etapa podlieha verejnému prerokovaniu. Bohužiaľ 
v tom čase, keď sa územný plán tvoril sa okrem obecného zastupiteľstva, ktoré bolo povinné 
zúčastniť sa prerokovania sa nikto z občanov teda ani pán Ribárski prerokovania nezúčastnil. 
Tam bolo potrebné dať svoje podnety a určite by sa do územného plánu zapracovali. Toto je 
jeden z príkladov ako je najľahšie kritizovať.  
 
- práca starostu 
Podľa pána Ribárskeho problém je v tom, že som v rámci riešenia dlhovej situácie obce 
uviedol alternatívy vyrovnania dlhu, kde bol aj odpredaj obecného majetku. Dlh obce je tak 
veľký že táto alternatíva sa nedá vynechať a bolo mojou povinnosťou informovať obyvateľov, 
až kde sa môže obec ocitnúť pri riešení dlhu obce.  
 
- zápisnica zo zasadnutia OZ 
Bol som vždy zvyknutý, že zápisnica je obsiahla. Aj terajšie zastupiteľstvo sa s touto metódou 
stotožnilo. Boli prípady, že jednotliví poslanci chceli dodatočne do zápisnice doplniť svoje 
vyjadrenia, lebo mali pocit, že všetko z ich strany zápisnica neobsahuje. K takýmto 
doplneniam som bol vždy prístupný.  
 
Diskusia na tému listu bola živá. Poslanci sa zapájali do diskusie s konkrétnymi argumentmi. 
Žiadali objasniť jednotlivé vyjadrenia. Poslanci spoločne zdieľali názor, že informácie 
o problémoch obce  v liste, sú poznatky čerpané prevažne z internetu. Neodzrkadľujú celé 
zložité dianie v obci. Poslanci boli názorovo jednotní, že skutočnosť je zložitejšia ako sa na 
prvý pohľad javí.  
 
Po prerokovaní listu aj pán Ribárski priznal, že skutočnosť je zložitejšia a dlhové zaťaženie 
obce vyraďuje obec dlhodobo z mnohých dotačných projektov, keď obec za týchto 
podmienok nemá možnosť dofinancovať schválené projekty. Dofinancovanie projektov je 
základná požiadavka a podmienka byť úspešný v získaní dotácií.  
 
List od pána Ribárskeho je súčasťou tejto zápisnice.  
    
K bodu č. 3. – VZN – poplatok za umiestnenie detí v centre voľného času 
 
 Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu VZN č. 1/2013 – poplatok za 
umiestnenie detí v centre voľného času. Mesto Senica, zriaďovateľ centra voľného času, 
požiadalo Obec Častkov o refundáciu nákladov na deti z Častkova ktoré navštevujú CVČ 
v Senici. CVČ navštevujú deti od 5 do 15 rokov. Starosta obce doporučil obecnému 
zastupiteľstvu aby obec na jednotlivé krúžky v CVČ Senica a dieťa prispievala do 5 €.  
 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje VZN 1/2013 – poplatok za umiestnenie detí 
v centre voľného času.  



K bodu č. 4. – Diskusia 
 
 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že začiatkom mesiaca nám 
vznikla porucha na verejnom osvetlení. Z tohto dôvodu vetva ktorá vykazovala poruchu 
musela byť odpojená. Oprava je prisľúbená na 15.4.2013. 
  
 Pán Kadlečík, náš nový občan, sa zúčastnil rokovania obecného zastupiteľstva 
s požiadavkou o parkovacie miesto v obci. Obec Častkov má k dispozícii betónové kocky, 
ktoré by boli vhodné na vybudovanie parkovacej plochy. Starosta obce dal možnosť 
vybudovať si parkovacie miesto svojpomocne na obecnom pozemku medzí obecným úradom 
a domom pána Kalamena. Pán Kadlečík s takýmto riešením súhlasil a obecné zastupiteľstvo 
nebolo proti. 
  
 Pán Kadlečík sa ďalej zapojil do diskusie, kde navrhoval utvoriť rezervný fond obce 
na riešenie mimoriadnych situácií. Táto problematika bola prebraná aj pri prerokovaní listu od 
pána Ribárskeho a znova bolo vysvetlené, že pokiaľ bude mať obec dlh rezervný fond sa nedá 
vytvoriť. Takýto fond sme v minulosti mali, keď bola obec vo finančnej pohode. Ďalej 
navrhol aby sa za týmto účelom zvýšili dane a takýmto spôsobom sa riešil rezervný fond 
obce. 
 
 Poslanci všeobecne poukázali na problém výtlkov na hlavnej ceste a požiadali starostu 
obce aby jednal s kompetentnými pracovníkmi so Správou a údržbou ciest TTSK Senica. 
  
 Kolektívny podnet poslancov bol aj ohľadom verejných priestranstiev, ktoré bez 
súhlasu obce využívajú miestni občania. Obecné zastupiteľstvo požaduje, aby sa títo občania 
upozornili a vykonala sa náprava. 
 
 Poslankyňa Oľga Holičová doručila obecnému zastupiteľstvu fotodokumentáciu 
a písomnú požiadavku. Požaduje od obce, aby bola venovaná zvýšená pozornosť vývozu 
fekálií z žúmp, na ktoré sú napojené obecné bytovky. Služby v tejto oblasti  nám vykonáva 
RD Častkov a stávajú sa prípady, že žumpa je preplnená a RD Častkov v tom čase nemá 
možnosť ihneď zareagovať. Návrh je taký aby niektorý obyvateľ z bytovky prezval 
monitoring nad stavom žumpy a v dostatočnom časovom predstihu požiadal RD Častkov 
o vývoz.   
 
 
Uznesenie č. 45 
 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje VZN 1/2013 – poplatok za 
umiestnenie detí v centre voľného času.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 
K bodu č. 5. – Záver 
 
 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a o 21:00 hod. ukončil zastupiteľstvo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................................                          ............................................................. 
         Mgr. Vladimír   L i š k a     Štefan   J u r á š 
      zástupca starostu                                                                  starosta obce                                                                    
 
 
 

O v e r o v a t e l i a : 
 

        Mgr. Anna Praskačová   .............................................................. 
 
 Oľga Holičová    .............................................................. 
 
 


